OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KONSKEJ

ZÁPISNICA

z 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Konskej
zo dňa 19.11.2021

Prítomní:

6 poslancov - podľa prezenčnej listiny (nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov, Obecné zastupiteľstvo v Konskej bolo spôsobilé rokovať
a uznášať sa).
Ondrej Gabčík, , Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Ing. Tatiana Rosincová, Mária
Vanáková, Juraj Vandlík

PRÍTOMNÍ: 6

Rudolf Dávidík , Eugen Martinka, Šimkulič Juraj,

NEPRÍTOMNÝ: 3
Program:

podľa pozvánky

Zasadnutie viedol:

p. Ing. Janka Stupňanová – starostka obce

Zapisovateľka:

p. Zuzana Kasmanová

Overovatelia:

p. Ing. Anna Komolíková, Juraj Vandlík

Začiatok zasadnutia: 18:30 hod.
Miesto rokovania:

Zasadačka Obecného úradu

K bodu č. 1
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu
Starostka obce Ing. Janka Stupňanová privítala všetkých prítomných na 23. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Konskej, ktoré zvolala a viedla v súlade s príslušnými ust. zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. a v súlade s Rokovacím poriadkom Obecného
zastupiteľstva v obci Konská.
Starostka konštatovala, že je prítomných 8 poslancov, nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov, Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za zapisovateľku navrhla
p. Zuzanu Kasmanovú – pracovníčku Obecného úradu a za overovateľov navrhla poslankyňu p.
Ing. Annu Komolíkovú a poslanca Juraja Vandlíka.
Následne oboznámila Obecné zastupiteľstvo s návrhom programu 23. zasadnutia OZ
a za program dala hlasovať.
Poslanci OZ schválili program 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Konskej.
ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Ing. Tatiana Rosincová,
Mária Vanáková, Juraj Vandlík
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Poslanci OZ za zapisovateľku zápisnice schválili pracovníčku Obecného úradu
p. Zuzanu Kasmanovú a za overovateľov zápisnice poslankyňu Obecného zastupiteľstva
v Konskej p. Ing.Annu Komolíkovú a poslanca p. Juraja Vandlíka.
ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Ing. Tatiana Rosincová,
Mária Vanáková, Juraj Vandlík

K bodu č. 2
Schválenie Nájomnej zmluvy pre umiestnenie Z-BOXu
Starostka obce prítomných oboznámila s návrhom nájomnej zmluvy medzi Obcou
Konská a spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A,851 01 Bratislava –
mestská časť Petržalka, IČO:48136999, ktorá žiada o prenechanie pozemku – plochy o výmere
0,68 m2 za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného
automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovania ďalších služieb, ktoré nájomca ako
podnikateľ v oblasti prepravných služieb ponúka – ZBox. Zverejnenie zámeru z dôvodu
hodného osobitného zreteľa bol schválený na riadnom zasadnutí OZ dňa 27.9.2021
a zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce Konská.
Prenájom pozemku obce bol navrhnutý po vzájomnej dohode s poslancami OZ už na
predchádzajúcom zasadnutí a to na časti CKN parc.č.483/2 zast.pl. o výmere 142 m2, ktorá je
vo vlastníctve Obce Konská v celosti – LV č. 817, t.j. pri Multifunkčnom centre č.s.189 (pozn.
parkovisko pri bývalej materskej škole). S obsahom návrhu Nájomnej zmluvy boli poslanci
oboznámení.
Poslanci OZ schvaľujú:
počtom 6 z 9 (všetkých) poslancov v zmysle §9a, odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov uzatvorenie Nájomnej zmluvy na
pozemok nachádzajúci sa v majetku Obce Konská v zmysle § 663 zákona č. 40/1964 Zb.
(Občiansky zákonník) v znení neskorších právnych predpisov, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, pre umiestnenie ZBoxu pre nájomcu Packeta Slovakia s.r.o.,
Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48136999,
a to na časť CKN parcely č. 483/2, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 142 m2, ktorá je
vo vlastníctve Obce Konská v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, zapísané na LV č.
817, za účelom prenechať nájomcovi do užívania plochu o výmere 0,68 m2.
Nájomné sa stanovuje vo výške 1,- € bez DPH za celú dobu trvania nájomného vzťahu.
Doba nájmu sa stanovuje ako doba neurčitá.
Náklady spojené s vypracovaním Nájomnej zmluvy hradí nájomca Packeta Slovakia
s.r.o.

ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Ing. Tatiana Rosincová,
Mária Vanáková, Juraj Vandlík
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Poslanci OZ poverujú obecný úrad, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické
náležitosti súvisiace s uzatvorením Nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Obec
Konská a nájomcom Packeta Slovakia s.r.o.

ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Ing. Tatiana Rosincová,
Mária Vanáková, Juraj Vandlík

Poslanci OZ berú na vedomie zverejnenie zámeru Nájomnej zmluvy pre umiestnenie
ZBoxu na pozemku nachádzajúcom sa v majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre nájomcu Packeta Slovakia s.r.o., na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle
obce v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších právnych predpisov, dňa 28.09.2021.

ZA: 6

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Ing. Tatiana Rosincová,
Mária Vanáková, Juraj Vandlík

K bodu 3
Návrh na predkladanie žiadosti o NFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych
inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19, kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 na
realizáciu projektu:,, Modernizácia Kultúrneho domu Konská“
V tomto bode starostka obce informovala prítomných o návrhu na predloženie žiadosti o NFP
na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID 19, kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, prioritná os 7-REACT-EÚ, špecifický cieľ: 7.7.:
Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. Z predchádzajúceho zasadnutia OZ
poslanci boli informovaní o uvedenej žiadosti o NFP a o možnostiach predloženia žiadosti na
vyššie uvedenú výzvu. Podklady ohľadom uvedenej výzvy vrátane projektovej dokumentácie
mali poslanci vo svojich materiáloch na zasadnutie OZ.
Oprávnenou aktivitou na predkladanie žiadostí pre kultúrne zariadenia sú investície do
modernizácie objektov ako aj obstarania a modernizácie materiálno-technického a
technologického vybavenia pre oblasť kultúry. Oprávnenými žiadateľmi sú aj obce,
s maximálnou mierou nenávratného finančného príspevku vo výške 95% z celkových
oprávnených výdavkov projektu. Projekt realizovaný v rámci tejto výzvy musí zabezpečovať
zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii/zariadení, ktorá musí viesť k
modernizácii, zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia alebo funkčného
riešenia. Musí sa tiež zlepšiť úroveň hygienických štandardov slúžiacich na ochranu zdravia v
boji proti COVID-19 v kultúrnom zariadení pre návštevníkov i osoby pôsobiace v jej zázemí.
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V nadväznosti na oprávnené aktivity výzvy je zámerom obce predložiť projekt, ktorým
sa zabezpečí skvalitnenie poskytovania služieb a hygienických štandardov existujúceho
kultúrneho domu, vrátane bezbariérového prístupu, čím sa zabezpečí udržateľnosť a odolnosť
kultúrneho zariadenia v obci v súvislosti s pandémiou COVID-19. Dôjde k modernizácii nielen
objektu, ale i k modernizácii technického, technologického a priestorového vybavenia.
Realizáciou projektu sa zlepší kvalita služieb poskytovaných v KD, zvýšia sa hygienické
štandardy a bezpečnosť pracovníkov i používateľov (ktorí v budove trávia aj niekoľko hodín).
Obstaraním materiálno-technického zariadenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti
COVID-19 eliminujeme zdravotné riziká.
Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje sumu 181 648,46 eur, percento
spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR je 95 %, pričom žiadaná výška NFP je suma vo výške
172 566,04 eur. Zo strany obce je potrebné zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu v uvedenej výške 9082,42 eur .
Poslanci OZ schválili:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie
projektu :,, Modernizácia Kultúrneho domu, Konská“ realizovaného v rámci výzvy :
IROP-PO2-SC77-2021-75
b)zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
Modernizácia Kultúrneho domu, Konská vo výške 9082,42 eur a
c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 6

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Ing. Tatiana Rosincová,
Mária Vanáková, Juraj Vandlík

K bodu č. 3
Rôzne a záver
V tomto bode starostka v krátkosti informovala letáku na zavedenie systému ELWIS ,
ktoré domácnosti dostali v týchto dňoch. Zamestnanci Ocú budú nádoby na zmesový
komunálny odpad označovať QR kódmi. Občania budú priebežne informovaní prostredníctvom
rozhlasu, sms hlásnikom , FB, na web stránke obce a od zamestnancov Ocú. Starostka ďalej
informovala o navýšení úložného na skládke v Šuji v sume 63 eur/t s DPH, o realizácii
prekládkovej stanice, ako aj o vybavovaní povolenia na novú skládku.
Starostka konštatovala, že bod „Rôzne a záver“ bol týmto vyčerpaný.
Po vyčerpaní programu sa starostka obce Ing. Janka Stupňanová poďakovala prítomným
za účasť a pozornosť a riadne zasadnutie OZ ukončila, čas: 20:00 hod.
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Ing. Janka Stupňanová
starostka obce
Overovatelia:
- p. Ing. Anna Komolíková
- p. Juraj Vandlík

. ........................................
.........................................
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